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O. 0063-3/1/2010 

PROTOKÓŁ  NR  1/2010 

z  posiedzenia  Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

odbytego w dniu 21 grudnia 2010 roku. 

 

W Komisji uczestniczyło 7 radnych - lista obecności, stanowi załącznik  do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecni: 

Radny Leszek Kaczmarek – usprawiedliwiony,  

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak 

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak 

 

ad.1. Posiedzenie do czasu wyboru Przewodniczącego Komisji prowadził 

Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak otwierając  posiedzenie   powitał 

członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdził, że na sali jest  obecnych 7 radnych, zatem komisja jest władna do 

podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do 

którego nie wniesiono uwag. 

 

 Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji 

3.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2011 rok 

4.Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 rok 

5.Wolne głosy i wnioski 

 

ad.2. Przewodniczący Rady poprosił członków Komisji o zgłaszanie kandydatów na 

Przewodniczącego Komisji. 



2 

 

Radny Ryszard Szymański na Przewodniczącego Komisji zgłosił kandydaturę Radego 

Macieja Lewandowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie 

zgłoszono. 

W głosowaniu jawnym  jednogłośnie na Przewodniczącego Komisji wybrano Radnego 

Macieja Lewandowskiego. 

Radny Maciej Lewandowski podziękował za wybór i przejął dalsze prowadzenia 

posiedzenia komisji. Następnie zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na Z-cę 

przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji – Maciej Lewandowski zgłosił 

kandydaturę Radnego Jacka Mądrego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

W głosowaniu jawnym  na Zastępcę Przewodniczącego Komisji  jednogłośnie wybrano 

Radnego Jacka Mądrego.  

 

ad.3. Ponieważ projekt budżetu gminy na 2011 rok omawiany był już na wspólnym 

posiedzeniu komisji dlatego przystąpiono do dyskusji. 

Na pytania dotyczące projektu budżetu odpowiedzi udzielała Pani Matuszczak Skarbnik 

Gminy i Burmistrz.  

Radny Szymański – chodnik na ul. Radoszkowskiej po przeprowadzeniu kanalizacji 

został zdewastowany, Polin chciał płytki które były zdejmowane na rynku czy ul. Jana 

Pawła II i chodnik ten by zrobił, ale płytek nie dostał. Dlatego stawiam wniosek o ujęcie 

tego odcinka chodnika w budżecie, ale nie tylko do Polinu, ale aż do budynku 4- 

rodzinnego. 

Radna Antonina Jankowiak – czego dotyczy wodociągowanie na terenie gminy Książ. 

Pani Matuszczak – wodociągowanie dotyczy nowych działek w Kiełczynku i 

Zakrzewicach. 

Radna Jankowiak – ile mieszkańcy płacą za przyłącza jeżeli jest robiona kanalizacja. 

Burmistrz – pobudowanie głównego kolektora i przyłączy do studzienki jest to zadanie 

własne gminy, jeżeli były pobierane opłaty, to były pobierane nieprawidłowo.  

Radna Jankowiak – w Chrząstowie za lasem idzie śremska nitka kanalizacji  drogą 

gminną a mieszkańcy nie są podłączeni chociaż nitka kanalizacyjna jest przy ich 

posesjach. 

Burmistrz – gdy Śrem przygotowywał projekt, prawdopodobnie nie doszło do 

porozumienia między  gminą Książ Wlkp. a gminą Śrem w tej sprawie. 
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Radny Szymański – swego czasu wyrażaliśmy zgodę na założenie kanalizacji przez Śrem 

na terenie naszej gminy. 

Pan Rabczewski Kierownik referatu Gospodarczego przybył na komisję i wyjaśnił,  że 

były rozmowy ze Śremem, ale Śrem żądał astronomicznych kwot dofinansowania za 

podłączenie się. Co do położenia nitki kanalizacyjnej w drodze gminnej to na etapie 

projektowania wystąpili o zgodę i otrzymali ją.  

Radny Przybylski – w przyszłym roku należy tą sprawą się zająć, aby mieszkańcy mogli 

się podłączyć. 

Radna Jankowiak – w 2004 roku mówiono już, że w Chrząstowie na działkach nie ma 

wody i mają teraz problemy, niektórzy przez to nie mogą otworzyć działalności. Tutaj 

słyszę że robi się przyłącza, a w Chrząstowie albo nie ma, albo od wody jest tylko 

położona rura.  

Pan Rabczewski – gmina buduje kolektor i do granicy działki zaś w Książu Wlkp. po 

zrobieniu projektu powstały nowe budynki, które należało uwzględnić. 

Radny Lewandowski – należy wyjaśnić sprawę partycypacji w kosztach i ewentualnie 

sprawę porozumienia ze Śremem. 

Radny Walkowiak – należy też rozmawiać z mieszkańcami, czy wszyscy są chętni do 

podłączenia, bo jest to ważne. 

Burmistrz – 22 grudnia będę na spotkaniu z Burmistrzem Śremu i będę w tej sprawie 

rozmawiał. 

Radny Szymański – jeśli chodzi o punkty świetlne to należy dołożyć jedną lampę na ul. 

Krótkiej przy skręcie w ul. Leśną i jedną lampę na ul. Żwirowej. 

Burmistrz – projekt będzie robiony na budowę  ul. Polną i Leśną i będzie to ujęte. Zaś na 

ulicę Żwirową najpierw musi być projekt. Co roku pewną ilość nowych punktów 

świetlnych ujmujemy. 

Radna Jankowiak – droga do szkoły w Chrząstowie też powinna być oświetlona. 

Burmistrz – zrobiliśmy to co było możliwe na dzień dzisiejszy, w Chrząstowie są 

założone dwie lampy przy szkole. 

Radny Przybylski – dlaczego w gimnazjum w Książu jest wzrost budżetu o 184 tys. zł. w 

porównaniu z rokiem poprzednim.  

Jakie Burmistrz widzi wyjście ze szkołą w Konarzycach, gdzie koszt utrzymania jednego 

ucznia wynosi 19147 zł. 
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Burmistrz – koszty utrzymania szkół wzrosły, do subwencji oświatowej dokładamy           

3 mln. złotych. Plan działania oświaty był zrobiony, założenia planu były, że dzieci z 

Chrząstowa przechodzą do Konarzyc i wtedy koszty utrzymania szkoły w Konarzycach nie 

byłyby tak wysokie, ale powstało stowarzyszenie i było wiadomo, że koszty w 

Konarzycach wzrosną. 

Radny Przybylski – mogłaby być zmiana obwodów szkolnych i wtedy w Konarzycach 

byłoby więcej dzieci. 

Burmistrz – Konarzyce są wsią rozwojową, wszystkie działki budowlane zostały 

sprzedane, ale na pewno nic się nie zmieni w roku 2001 czy 2012. Zmiany obwodów 

szkolnych możemy rozważyć. 

Radny Walkowiak – nikt nie zabrania zakładania stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest 

dobrowolne i gdyby przestało działać, to wtedy muszą być zabezpieczone miejsca do nauki 

dla tych dzieci. 

Radny Przybylski – dlaczego jest różnica w kosztach gimnazjum Książ a Mchy. 

Pani Matuszczak – Mchy miały w tym roku za dużo środków, źle wyliczyli, zaś w Książu  

jest  duże zatrudnienie. Siedem osób miało awans zawodowy. 

Radny Przybylski – koszt utrzymania ucznia w gimnazjum w Książu wynosi  7185 zł. a w 

Mchach  6698 zł.  

Burmistrz – 90% budżetu do szkół to koszty wynagrodzenia. 

Radny Walkowiak – subwencja nie starcza, ponieważ jest zwyżka kwalifikacji, aby mieć 

realny pogląd, to trzeba by rozliczyć ile było dzieci 7 lat temu a ile jest teraz i jakie były 

kwalifikacje nauczycieli a jakie są teraz. 

Pani Matuszczak – jaka jest subwencja, dużo zleży od tego jak dyrektorzy wykazują w 

sprawozdaniach, czy wykazują nadgodziny czy wakaty. 

Radna Jankowiak – kiedy będzie modernizacja rynku. 

Burmistrz – jesteśmy na etapie przygotowania przetargu. 

Radny Mostowski – Centrum Kultury nie ma schodów ewakuacyjnych, czy mogą 

odbywać się imprezy tam organizowane. Czy  sylwester będzie organizowany. 

Burmistrz – w Centrum Kultury imprezy mogą się odbywać do 50 osób. Sylwester w tym 

roku nie będzie organizowany, ponieważ przychodzi tylko młodzież, jest duża dewastacja. 

Komisja wnioskuje o wyremontowanie chodnika przy ul. Radoszkowskiej. 

W wyniku dyskusji Komisja Społeczno-Gospodarcza Rady Miejskiej w Książu Wlkp. po 

przeanalizowaniu projektu budżetu gminy -  zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2011 
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rok pozytywnie jednogłośnie. Projekt budżetu gminy na 2011 r. oraz opinia komisji 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

ad.4. Komisja opracowała plan pracy na 2011 rok, który przedstawia się następująco: 

I kwartał 

1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2010 rok.  

2. Omówienie racjonalizacji obwodów szkolnych w gminie Książ Wlkp. 

3.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych     za 2010 rok i plany na 2011 r. 

 

II kwartał 

1.Funkcjonowanie świetlic środowiskowych – posiedzenie wyjazdowe. 

2.Funkcjonowanie Przedszkola w Książu Wlkp.  

3.Zapoznanie się z funkcjonowaniem Niepublicznych Szkół Podstawowych i Przedszkoli. 

 

III kwartał   

1. Funkcjonowanie Centrum Kultury  Książ Wlkp. 

2. Działalność związków, klubów i organizacji sportowych działających na terenie gminy 

Książ Wlkp. 

3. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Książ Wlkp. 

 

 IV kwartał 

1. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok. 

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2012 rok 

 

ad.5. Wolne głosy i wnioski. 

Radny Kuderczak – czy byłaby możliwość ogrzania szatni dla piłkarzy Pogoni, przy 

barze jest przyłącze gzowe do którego można by się podłączyć. Szatnia mogłaby być też 

ocieplona. 

Burmistrz – gdy znajdziemy środki to możemy o tym pomyśleć. 
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Radna Jankowiak – czy jest jakiekolwiek porozumienie z Wojewódzkim Zarządem Dróg 

w sprawie budowy chodnika w Chrząstowie, chyba to nie byłyby aż tak duże koszty dla 

gminy. Chodnik ten mógłby być budowany etapami. 

Burmistrz – na 2011 rok województwo nie planuje budowy chodnika, w grę wchodziłby 

rok 2012, zaś w 2011 roku trzeba by przygotować i podpisać porozumienie w sprawie 

partycypacji w kosztach.   

Radny Przybylski – w przyszłości za 3-4 lata należy pomyśleć o zaczęciu budowy sali 

gimnastycznej w Mchach, ponieważ dzieci nie mają gdzie ćwiczyć. 

Burmistrz – wniosek taki już Pan składał i mam go na uwadze, ale mam dylemat czy 

rozbudowa szkoły podstawowej w Książu czy Mchy, na infrastrukturę sportową są szanse 

na pozyskanie środków a na szkoły nie ma. 

Radny Szymański – należy się zastanowić czy jedną dużą salę sportową budować w 

Książu czy w Mchach. 

Radny Mostowski – błędem było robienie istniejącej sali w Mchach ze strażnicy, należało 

od razu zbudować salę. 

Radny Walkowiak – najpierw należałoby pomyśleć o pobudowaniu porządnej sali w 

Książu, początkowo też tak myślałem jak kolega Mostowski, ale za 400 tys. zł. została sala 

zrobiona łącznie z łącznikiem dla OSP i dziś nie musimy się wstydzić, że budynek jest w 

runie. Ponadto jest podstawowe zabezpieczenie, że dzieci po południu mogą pograć w 

piłkę. 

Radny Mądry – w Mchach jest boisko, są możliwości, aby je zagospodarować, ale jest 

kwestia znalezienia sposobu, metod i możliwości. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

  Irena Witko                                                                               Maciej Lewandowski  

 

 


